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Em Apocalipse 19:11-16 encontramos uma descrição da Segunda Vinda de 
Jesus. O que acontece logo a seguir? 

Apocalipse 20:1-3. Logo após a Segunda Vinda de Cristo, Satanás fica preso por mil 
anos, isto é, fica confinado à Terra, sem ninguém para enganar.

Como estará a Terra nessa ocasião? 

Jeremias 4:23-26. A Terra estará completamente desolada. 

O que acontecerá aos justos quando Jesus regressar? 

João 14:1-3; I Tessalonicenses 4:15-17. Os justos serão levados, por Jesus, para o Céu.

O que é que os justos estarão a fazer com Cristo no Céu durante os mil anos? 

Apocalipse 20:4, 6; I Coríntios 6:1-3. Durante o milénio, os justos estarão a julgar os 
seres humanos e angélicos envolvidos no grande conflito entre o Bem e o Mal. Estarão a 
compreender o que se passou nesta Terra durante vários milénios de pecado, e as razões 
por detrás da salvação, ou perdição de muitos. 

O que acontecerá no final dos mil anos? 

Apocalipse 20:5, 7 e 8. No fim dos mil anos, a Cidade Santa de Deus descerá do Céu 
(Apocalipse 21:2). Os injustos serão ressuscitados, e Satanás engana-os novamente.   

O que fazem, nessa ocasião, os injustos influenciados por Satanás? 

Apocalipse 20:9 e 10. Tentados por Satanás, os injustos atacam a Cidade Santa, onde 
está Deus e o Seu povo. Mas desce fogo do Céu e devora-os. 

Como será o desfecho do Grande Conflito entre Cristo e Satanás? 

Apocalipse 20:11-15; Salmo 22:29; Isaías 45:23-25; Filipenses 2:10 e 11. Todos 
reconhecerão que Deus é justo, mesmo os que se irão perder.  

O Milénio
Não vos maravilheis disto; porque vem a hora em que  
todos os que estão nos sepulcros ouvirão a Sua voz. E os que 
fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida; e os que fize-
ram o mal, para a ressurreição da condenação. João 5:28 e 29
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